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Persbericht 
Eindhoven, 6 november 2007 

 
 
Reserves en voorzieningen provincie Noord-Brabant  
 
De Zuidelijke Rekenkamer plaatst vraagtekens bij de doeltreffendheid en doelmatigheid van de 
inzet van reserves en voorzieningen door de provincie Noord-Brabant. Bovendien is de 
informatie die Provinciale Staten krijgen over de uitvoering van het beleid rond reserves en 
voorzieningen onvoldoende. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de rekenkamer in het 
onderzoeksrapport ‘Reserves en voorzieningen provincie Noord-Brabant’, dat op 5 november 
2007 is aangeboden aan Provinciale Staten. 
 
Reserves en voorzieningen maken onderdeel uit van het vermogen van de provincie. Reserves 
bestaan uit een algemene reserve - het vrij aanwendbare eigen vermogen van de provincie - en 
bestemmingsreserves voor specifieke doeleinden. Voorzieningen worden gevormd voor een 
onvermijdelijke toekomstige uitgave, waarvan het tijdstip en de omvang nog niet precies bekend 
zijn. De omvang van de reserves en voorzieningen in de provincie Noord-Brabant nam in de 
afgelopen periode toe van ruim € 517 mln. in 2004 tot ruim € 641 mln. in 2006.  
 
De rekenkamer richtte zich in haar onderzoek op de vraag in hoeverre sprake is van een 
doeltreffend en doelmatig beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen en in hoeverre de 
informatievoorziening aan Provinciale Staten toereikend is met het oog op hun budgetrecht en 
controlerende rol.  
 
De rekenkamer constateerde dat in het bestaande beleidskader rond reserves en voorzieningen de 
fundamentele vraag wanneer en op welke wijze provinciaal beleid wordt gefinancierd, slechts ten 
dele aan de orde komt. Ook in de instellingsbesluiten zijn de doelen die men met reserves en 
voorzieningen nastreeft vaak onvoldoende scherp omschreven en wordt er geen relatie gelegd met 
de doelen uit de programmabegroting.   
 
De rekenkamer concludeerde verder dat de informatievoorziening aan Provinciale Staten, hoewel de 
afgelopen jaren verbeterd, nog onvoldoende is. Vaak ontbreken concreet geformuleerde doelen en 
indicatoren en wordt er geen relatie gelegd met de realisatie van programma’s. Daardoor hebben 
Provinciale Staten onvoldoende houvast bij het sturen op de inzet en het verloop van de reserves en 
voorzieningen. 
 
In haar rapport beveelt de rekenkamer aan dat de provincie een helder integraal beleidskader 
formuleert, waarin nauwkeurig wordt aangegeven hoe met reserves en voorzieningen wordt 
omgegaan. Daarnaast moet volgens de rekenkamer het informatiegehalte van de instellingsbesluiten 
voor reserves en voorzieningen verbeterd worden. Meer in het algemeen is de rekenkamer van 
mening dat de informatievoorziening rond reserves en voorzieningen beter afgestemd dient te 
worden op de autoriserende en controlerende rol van Provinciale Staten.  
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De rekenkamer heeft met genoegen geconstateerd dat Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 
inmiddels afspraken hebben gemaakt om op basis van de begroting 2008 doelen en prestaties 
scherper te formuleren en dat ook de kwaliteit van de informatievoorziening over reserves en 
voorzieningen een expliciet gespreksonderwerp zal zijn tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde 
Staten.  
 
 
             
Voor meer informatie:  
drs. P.W.M. de Kroon, directeur-secretaris, telefoon 040-2329338 / 06-18303489 
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